1

JEGYZŐKÖNYV
Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. december 17-én 18.00 órai kezdettel Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében
megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen lévő önkormányzati képviselők:
Móricz Csabáné
elnök
Molnárné Troppert Mária elnök-helyettes
Molnár István
képviselő
Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak:
Borbély Anikó
Jelen vannak továbbá: Feketéné Hevesi Andrea
2 fő lakosság

jegyző
jegyzőkönyvezető

Móricz Csabáné elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Képviselő- testület
3 fővel határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni Molnárné Troppert
Mária elnök-helyettest. A közmeghallgatás napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
1.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetési javaslatról, 2014. év főbb feladatai,
beszámoló a 2013. évben végzett munkáról
Előadó: Móricz Csabáné elnök
Móricz Csabáné elnök kéri, hogy aki az általa javasolt napirendi pontokat és a jegyzőkönyvhitelesítő kijelölésére tett javaslatát elfogadja, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
38/2013. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozata
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
december 17-i közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Molnárné Troppert Mária elnökhelyettest jelöli ki és a testületi ülés napirendjére tett ajánlást az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetési javaslatról, 2014. év főbb feladatai,
beszámoló a 2013. évben végzett munkáról
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Előadó: Móricz Csabáné elnök
Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: azonnal
Tárgyalt napirend:
1.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetési javaslatról, 2014. év főbb feladatai, beszámoló
a 2013. évben végzett munkáról
Móricz Csabáné elnök köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy ebben az évben első
ülésüket 29-én tartották, ahol a 2013. évi munkaterv, a 2013. évi költségvetési koncepció
elfogadása, valamint az Együttműködési megállapodás felülvizsgálata volt a napirend. Az
általános működési támogatás 221.833,- Ft volt. Előző évi pénzmaradványuk is volt 170.870,Ft., mely elegendő volt, hogy április 20-án a József Nádor hét keretében megtartott Német
Nemzetiségi Napot ismét nagyon színessé tudták varázsolni. Tótin István tanár úr vezetésével
felléptek fúvósaik, a Német Nemzetiségi Tánccsoport Csonka Emese irányításával, az adonyi
barátaik sváb táncokat mutattak be, a zsámbékiak, és a Mezőfalvi Néptánccsoport is
színvonalas műsort adott. A báli jó hangulatról a Die Adlersteiner zenekar gondoskodott.
Rendezvényükre nagyon sokan mentek el, a belépés ingyenes volt. Április 28-án Adonyban
jártak a Táncgálán, ahol a Nemzetiségi gyerektánccsoport lépett fel. Május 25-én Móron
rendezték meg a Fejér megyei Német Nemzetiségi napot, ahol a Rácalmásiakkal együtt
közösen jelölték Wünsch Lászlót a Fejér megyei Németségért címre, amit a nemzetiségi
napon adtak át részére. Május 30-án megtartották a kitelepítési megemlékezést. A plébániához
tervezett megemlékezést az eső miatt nem tudták megtartani, de az emléktáblát
megkoszorúzták, majd a Kiss Kálmán Művelődési Házban tartottak beszélgetést az 19471948-ban Hercegfalvára betelepítettekkel.
A júniusi tanévzárón a német nemzetiségi osztályból 3 tanulót jutalmaztak meg. Ezek a
fiatalok sokat tettek a sváb hagyományok megőrzéséért, részt vettek a tánccsoport
munkájában, minden rendezvényükön szerepet vállaltak, szorgalmas, jó tanulók. Mihályi
Mónika, Vámosi Nikolett és Kovács István 5000,- Ft-os jutalomban részesültek, melyet a
Velencén szervezett Német Nemzetiségi tánctáborban való részvételre használhattak fel.
Június 28-29-én megrendezett Mezőfalvi Vigasságok alkalmából településünkre látogattak az
ausztriai Herzogsdorf településről. Jó vendéglátókhoz híven itt tartózkodásuk alatt végig
vendégeik mellett voltak.
A 630.995,- Ft összegű feladatalapú támogatás megérkezése lehetőséget biztosított arra, hogy
a szüreti bál megrendezéséből alaposan kivegyék részüket és a sváb hagyományok jegyében
rendezhessék azt meg. Vendégül látták az adonyi és a pusztavámi Német Nemzetiségi
tánccsoportokat, a báli talpalávalót a Schütz zenekar szolgáltatta. A szüreti mulatságon
átadásra került a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltók támogatása. Egy új szerkocsi beszerzéséhez
50.000,- Ft-tal járultak hozzá.
Novemberben megtartották a Márton-napi felvonulást az iskolásokkal, átutalásra került a
Neue Zeitung újság előfizetési díja.
Önkormányzatuk 2014. évi tervei között szerepel elsőként az áprilisi József Nádor hét
keretében a települési Német Nemzetiségi nap megszervezése. Az idei évben szeretnék
támogatni a Német Nemzetiségi gyermektánccsoportot. Májusban a kitelepítési évfordulóról
tartanának megemlékezést. Júniusban szeretnék ismét megjutalmazni a német nemzetiségi
osztályban végzős diákokat, akik sokat tettek a német hagyományok megőrzéséért.
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Szeptember a szüreti bálról szólna, remélhetőleg 2014-ben is kapnak olyan összegű
feladatalapú támogatást, hogy erre lehetőségük legyen.
Köszöni mindazoknak, akik bármilyen formában támogatták munkájukat, és bízik abban,
hogy ez a jövőben is így marad.
Kéri, hogy a 2013. évi munkáról szóló összefoglalót és a 2014. évi elképzelésekről szóló
beszámolót a Képviselő-testület fogadja el.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
39/2013. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozata
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról
és a 2014. évi elképzelésekről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: azonnal
Egyebek
Móricz Csabáné elnök elmondja, hogy öröm számára, hogy a Mezőfalvi Néptánccsoport régi
múltra tekint vissza, ezért a további sikeres működésükhöz és az 55. éves jubileumi
ünnepségsorozatuk megszervezéséhez 30.000,- Ft összegű támogatást javasol. Kéri, hogy aki
a javasolt összeggel egyetért, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
40/2013. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozata
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) a Mezőfalvi Néptánccsoport 55 éves jubileumi
rendezvénysorozata megtartásához 30.000- Ft, azaz harmincezer Forint összegű támogatást
állapít meg.
Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: azonnal
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Móricz Csabáné elnök tájékoztatja az képviselő-testületet arról, hogy a Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke levélben kereste meg önkormányzatukat azzal, hogy „Fejér Megye
Díszpolgára” kitüntető cím és 12 különböző díj adományozására van lehetőség. Javaslatukat
2014. január 20. napjáig kell megküldeni a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal részére. Kéri
az esetleges javaslatokat.
Móricz Csabáné elnök mivel kitűntetési javaslat nem hangzott el, és egyéb kérdés és
hozzászólás sem volt, az ülést bezárta.

K.m.f.
Molnárné Troppert Mária sk.
elnök-helyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő

Móricz Csabáné sk.
elnök

